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patientsäkerhet
296 Doktorn borde starkt misstänkt in-
stabil kranskärlssjukdom
Besvären hade endast varat i drygt en
vecka och hade ökat i frekvens

Ryggmärgskompression –  ett av de
mest akuta och farliga tillstånden inom
neurologin. Internmedicinarens hand-
läggning utsatte patienten för stor fara

297 Yrsel med fokala symtom och kärl-
sjukdom i släkten. Borde lagts in och
fått förebyggande behandling

298 Blodtrycket bör alltid mätas på 
patient som söker för huvudvärk

debatt och brev
300 Socialstyrelsen: Nu stärks kvalite-
ten i specialistutbildningen Anna Sund-
berg, Bernhard Grewin, Bo Lindblom 

301 Vårdens informationssystem vid en
avgörande vändpunkt Ingvar Krakau, 
Fredrik Lindén, Benny Ståhlberg, Gunnar Akner 

304 Det behövs en ny och utvidgad 
utredning om fosterdiagnostik! 
Rolf Zetterström

306 Specialistföreningarnas uppdrag:
likvärdig och god cancervård för alla
Mats Linderholm, Martin Höglund, Dick Stock-
elberg

307 Läkarkåren bör avstå från aktioner
Roger Malmqvist

kultur
309 Läkarna hos
Shakespeare ofta
undanskymda obser-
vatörer Stephan Rössner

311 Isak Jundell och
Rolf Luft. Ett mentor-
skap som bidrog till en
lysande karriär Rolf
Zetterström

312 Recensioner

313 lediga tjänster

315 platsannonser

333 meddelanden

DEBATT Nya kompetenskrav, ökade krav på
handledning samt extern granskning av
utbildande enhet är några av av Social-
styrelsens förslag för att stärka kvaliteten 
i specialiseringstjänstgöringen över hela
landet. Sidan 300

L ivsmedel som passerat »bäst före-datum«
anser de flesta vara olämpliga att äta och
rentav skadliga för hälsan – trots att

hälsoriskerna hänger mer på hantering och
förvaring än på datummärkning. Vi är alltså
mycket försiktiga med vilken mat vi äter men
mindre noga med kvaliteten på de läkemedel vi
stoppar i oss. 

Allt fler köper receptbelagd medicin på
Internet, men till skillnad från livsmedel går
det inte att avgöra på utseende eller smak om
preparaten är användbara och vad de egentli-
gen innehåller. Man litar naivt på att det som
köpts billigt och utan recept på nätet är det-
samma som finns på det lokala apoteket.

Det är det ofta inte. 

E nligt WHO är tio procent av de läkemedel
som säljs på nätet förfalskade. Av det som
säljs från Asien och Latinamerika kan

närmare hälften vara förfalskat.  

Andelen falska eller på annat sätt tveksam-
ma mediciner tycks inte oväntat vara högst
bland medel med missbrukspotential. Köpare
av hormonpreparat eller psykofarmaka löper
störst risk att få något annat än det man be-
ställt. Men det finns även mätbara skillnader
mellan helt legala generika och originalprepa-
rat med samma substans. 

I en pilotstudie i Science var Mercks
simvastatin kvalitetsmässigt klart bättre än
generiskt lika Internetkonkurrenter.

I länder med höga läkemedelspriser, som
USA, köper många sina mediciner på nätet
av ekonomiska skäl. Köparna kan dock 

välja certifierade Internetapotek i Kanada som
säljer originalpreparat, fast till lägre pris. 

I Sverige är man, enligt Läkemedelsverket,
mer ute efter att köpa vad man vill utan recept
eller läkarinblandning. Hur problemet ska
hanteras är oklart.

Billiga läkemedel med dyra hälsokonsekvenser
»Man litar
naivt på att
det som köpts
billigt och utan
recept på nätet
är detsamma
som finns på
det lokala 
apoteket.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Läs och debattera på webben!

www.lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
publicerade på ‹www.lakartidningen.se›.
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En scen ur operan
»Falstaff«. 
Sidan 309




